NIEUWSBRIEF
ZWIN IN VERANDERING
03 - januari 2016

Informatieavond 'Zwin in verandering 2019'
Goed nieuws! Het Zwin wordt straks nog groter, veiliger en waardevoller.
In de lente starten grootschalige werken die nodig zijn om de verzanding
van de Zwingeul tegen te gaan. Zo houden we de slikken en schorren in
stand, verhogen we de kustveiligheid en zorgen we voor extra beleving.
Deze werken zullen drie jaar duren.
Geïnteresseerden zijn alvast van harte welkom op de informatieavond
'Zwin in verandering 2019'.
WAAR & WANNEER?
Donderdag 18 februari 2016 - 20u
CC Scharpoord
Meerlaan 32
8300 Knokke-Heist

Zanddam aan de Zwingeul
Op 6 oktober 2015 kwam het schip Flinterstar in aanvaring met een
gastanker. De Flinterstar strandde op een zandbank en begon olie te
lekken. Om het Zwin tegen mogelijke olieverontreiniging te beschermen
werd een zanddam aan de Zwingeul opgetrokken.
Toen het acute gevaar geweken was sloeg de afdeling Kust van de
Vlaamse overheid een bres in de dam zodat er toch vers zeewater in het
Zwin binnen kon. De zanddam bleef liggen zodat de Zwingeul bij nieuw
risico opnieuw afgesloten kon worden. Het risico is nu volledig geweken.
Eind januari wordt de zanddam weggenomen. In afwachting van de
verdieping binnen het project voor de Zwinuitbreiding, wordt de Zwingeul
in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.

DE INGREPEN IN DE PERIODE 2011-2015 (ZTAR) WORDEN POSITIEF
GEËVALUEERD MAAR HET BLIJKT DAT DE UITBREIDING VAN HET ZWIN MEER
DAN BROODNODIG IS OM DE NATUUR HIER DUURZAAM IN STAND TE HOUDEN.

Monitoring van het
natuurherstel in het
Zwin, 2011-2015
Sinds de aankoop van het Zwin in
2006 werden door het
Agentschap voor Natuur en Bos
al heel wat inspanningen gedaan
om de slikken en schorren in het
gebied weer alle kansen te
bieden.
Lees meer ...

Zwin Natuur Park krijgt vorm

Tegen de zomer van 2016 openen de Provincie West-Vlaanderen en het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid het vernieuwde
Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Een 5-tal maanden voor de opening zijn de
werken goed gevorderd!
Het Zwin Natuur Park wordt een uniek, eigentijds natuurcentrum dat dé nieuwe
natuurgerichte topattractie aan de kust wordt.

De bezoeker krijgt er de gelegenheid om de typische en bijzondere
Zwinnatuur op een attractieve en prikkelende manier te ontdekken en te
beleven, interactief of via rechtstreeks contact met de natuur. Dit zowel in
het nieuwe bezoekers- en natuureducatiecentrum als in het natuurpark en
de van daaruit toegankelijke Zwinvlakte.
Lees meer ...

het zingende slik
omhult de dorre schorre
dans van eb en vloed
Lily De Vlieger

Partners
Dit project is mede tot stand gekomen dankzij de volgende partners.

